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Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne powstające 
w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę 
nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Do tej 
grupy odpadów zaliczmy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, 
fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych roz-
miarów, itp.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju 
części budowlane i sanitarne, takie jak deski drewniane, belki, pane-
le, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe 
lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety, jak również części samocho-
dowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady 
ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.

Razem z odpadami wielkogabarytowymi można oddać zuży-
ty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Z zabudowy jednorodzinnej 
odbierane są one dwa razy w roku, a z zabudowy wielorodzinnej raz 
na trzy tygodnie.  

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny, jak i inne odpady podlegające selektywnej zbiórce miesz-
kańcy Ostrowca Świętokrzyskiego mogą również dostarczać samo-
dzielnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
„Klamot”, który jest zlokalizowany pod adresem ul. J. Gulińskiego 
13A i jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 18:00 
oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 14:00. Sprzęt elektroniczny 
i elektryczny można również oddawać w punktach sprzedaży przy 
zakupie nowego sprzętu. 

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych 
w 2014 r. z nieruchomości wielorodzinnych położonych 

w Ostrowcu Świętokrzyskim.

ODPADY ZIELONE
Odpady zielone to odpady komunalne, 

stanowiące część roślin pochodzących z 
pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów. 
Wraz z odpadami zielonymi dopuszcza 
się możliwość zbierania ulegających bio-
degradacji odpadów kuchennych pocho-
dzenia roślinnego, skorupek z jajek, a 
także niekolorowego papieru. Odpady 
zielone należy zbierać w specjalistycznych pojemnikach koloru brą-
zowego o minimalnej pojemności 120 litrów.

Odpady zielone można również 
przywieźć do Punktu Selektywne-
go Zbierania Odpadów Komunal-
nych „Klamot”. Zostaną tam przy-
jęte bez dodatkowych opłat. Punkt 
mieści się przy ul. J. Gulińskiego 
13A w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Odpady pochodzenia organicz-
nego można powtórnie wykorzy-
stać, wprowadzając je ponownie do 

obiegu materii w przyrodzie. Odpowiednio przygotowany kompost 
stanowi idealny nawóz do ogrodów przydomowych i działek. Nie sta-
nowi on zagrożenia dla gleby, wręcz przeciwnie - wzbogaca i popra-
wia jej strukturę.

Harmonogramy odbioru odpadów w 2014 r. z nieruchomości  
jednorodzinnych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

PALENIE ŚMIECI
Często, nawet porą letnią, wiele osób ulega pokusie pozbycia się 

śmieci, paląc je w piecach domowych lub ogniskach. Jest to niezro-
zumiałe, ponieważ nowa, tzw. „opłata śmieciowa” obejmuje odbiór 
wszystkich odpadów komunalnych wytworzonych na danej nieru-
chomości. Paląc śmieci w domu, trujemy siebie i swoich najbliższy-
ch! Domowe piece nie są przystosowane do spalania odpadów, panu-
je w nich o wiele niższa temperatura niż w nowoczesnych spalar-
niach, nie posiadają również filtrów powietrza, które wyłapywały-
by niebezpieczne związki powstałe na skutek procesów spalania W 
trakcie palenia butelek PET, plastikowych i foliowych opakowań, 
zużytej odzieży, fragmentów mebli zawierających trujące lakiery 
czy elementów gumowych, do atmosfery uwalniane są toksyczne 
związki. Zwiększa się emisja pyłów i węglowodorów aromatycznych, 
tlenków azotu i siarki. Toksyny uwalniane z dymem do powietrza 
dostają się do dróg oddechowych, opadają na glebę zanieczyszcza-
jąc warzywa w przydomowych ogródkach, dostają się do wód grun-
towych. Naukowcy coraz częściej łączą wzrost zachorowań na takie 
choroby jak astma oskrzelowa, alergiczne zapalenie skóry czy aler-
gie pokarmowe z pogorszeniem jakości powietrza, także w wyniku 
spalania odpadów w miejscach niedozwolonych. Należy mieć świa-
domość, iż trucizny osiadają na wszystkim, co nas otacza, również 
na owocach i warzywach hodowanych w ogródkach. Szczególnie 
wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. 

W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów komu-
nalnych w urządzeniach nie przystosowanych do tego celu, ale to my 
sami musimy mieć świadomość, na co narażamy siebie i sąsiadów 
paląc śmieci w domowym piecu. Kiedy poczujemy, że sąsiad spala 
odpady, dla dobra swojego i swoich bliskich powinniśmy wezwać 
Policję lub Straż Miejską, ponieważ z takim dymem przedostają się 
do atmosfery trujące substancje. Zgodnie z obowiązującym prawem, 
za spalanie śmieci grozi kara nawet do 5 tysięcy złotych. 
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